
 

 

 
 

 

 

Το Κυπριακό Αγρινό  

Σίγουρα το έχετε αντικρίσει, τουλάχιστον σε φωτογραφίες, ή ακόμη το έχετε δει 

και …. ιπτάμενο! Το αγρινό είναι το σήμα των Κυπριακών Αερογραμμών,  

αλλά βρίσκεται και πάνω στην στολή των θηροφυλάκων.  

Το αγρινό είναι άγριο πρόβατο. Ζει στις ορεινές περιοχές του δάσους της 

Πάφου, στην οροσειρά του Τροόδους. Τρέφεται με τρυφερά και ξηρά χόρτα και με φύλλα των 

δέντρων. Το αρσενικό αγρινό ζει περίπου 12 χρόνια και το θηλυκό 15.  

 Το µεγαλύτερο άγριο ζώο που συναντούµε σήµερα ελεύθερο στο φυσικό περιβάλλον του 

νησιού είναι το αγρινό (Ovis orientalis ophion),  ένα σπάνιο είδος άγριου προβάτου που είναι 

ενδηµικό της Κύπρου. Κατά το µεσαίωνα συναντούµε το αγρινό σε µεγάλους αριθµούς και σε 

σχεδόν όλα τα µέρη του τόπου. Το αγρινό αποτελούσε εκλεκτό είδος κυνηγιού για την 

αριστοκρατία του νησιού, όπως απεικονίζεται και σε ρωµαϊκά µωσαϊκά στην Οικία του ∆ιόνυσου 

στην Κάτω Πάφο. 

 Από το έντονο κυνήγι και τη λαθροθηρία το αγρινό αγγίζει τα όρια της εξαφάνισης. Kατά το 

1937 µόνο 15 ζώα επιβίωναν. Η λήψη νοµοθετικών µέτρων και η προστασία του δάσους Πάφου, 

που είναι ο βιότοπος του ζώου, βοήθησαν το αγρινό να ξεφύγει το κίνδυνο του πλήρους 

αφανισµού. 

 Το αγρινό αποτελεί το καμάρι της Κύπρου και το στολίδι του δάσους της Πάφου. Είναι το 

εθνικό σύμβολο των Κυπριακών Αερογραμμών. Επίσης η  παράσταση που απεικονίζεται στην  

εθνική όψη των κερμάτων των 1, 2 και 5 σεντ.   

       

                 

Το ενδημικό αγρινό βρίσκεται 

στο έμβλημα των Κυπριακών 

Αερογραμμών. 

Το ενδημικό αγρινό.  Αποτελεί το πιο 

χαρακτηριστικό είδος της πανίδας της 

Κύπρου και αντιπροσωπεύει την άγρια φύση 

του νησιού. Απεικονίζεται στα κέρματα των 

1, 2 και 5 σεντ. 

 

http://moncahier.wordpress.com/2006/09/05/%ce%a4%ce%bf-%ce%9a%cf%85%cf%80%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c-%ce%91%ce%b3%cf%81%ce%b9%ce%bd%cf%8c/
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Αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή Κάμπου κατά λαθροθήρων 
που κυνηγούσαν αγρινά 

Μια σοβαρότατη υπόθεση λαθροθηρίας αγρινών απασχολεί 

της Αρχές μετά την καταδίωξη τριών υπόπτων το Σάββατο 

το βράδυ στην περιοχή Κάμπου – Πύργου. Αστυνομικοί και 
μέλη του Ταμείου Θήρας καταδιώξαν για ώρες ιδιωτικό 

αυτοκίνητο που βρισκόταν στα βουνά του Κάμπου. Έκαναν 
σήμα στον οδηγό να σταματήσει αλλά αυτός ανέπτυξε 

ταχύτητα και κατάφερε να διαφύγει. Στην περιοχή 
κλήθηκαν ενισχύσεις. 

 
Το αυτοκίνητο κατευθύνθηκε στον Πύργο Τυλληρίας και αφού πέρασε μέσα από την 

κοινότητα κινήθηκε προς το κρατικό δάσος. 
 

Αστυνομικοί και θηροφύλακες κατάφεραν να σταματήσουν το αυτοκίνητο  σε δασώδη 
περιοχή. Οι δύο επιβάτες εγκατέλειψαν το όχημα, χάθηκαν στο σκοτάδι και 

αναζητούνται από την Αστυνομία. 
 

Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη και οδηγήθηκε την Κυριακή το πρωί στο 

Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Το δικαστήριο εξέδωσε διάταγμα κράτησής του για 
τέσσερις ημέρες.  

 
Ο ύποπτος ανακρίθηκε από τους αστυνομικούς. Είπε ότι δεν γνωρίζει τα δύο άτομα 

που επέβαιναν στο αυτοκίνητό του. Στο όχημα βρέθηκε μια φυσιγγιοθήκη. 

Με το πρώτο φως της ημέρας διενεργήθηκαν νέες έρευνες στην περιοχή όπου 
εντοπίστηκαν τρία φρεσκοσκοτωμένα αγρινά.  

Η Αστυνομία αναζητεί τους δύο νεαρούς που επέβαιναν στο όχημα. Επίσης αναζητεί 

όπλα και άλλα αντικείμενα που φαίνεται να είχαν στην κατοχή τους οι ύποπτοι. 

Εργασίες 

1. Χρωμάτισε με κίτρινο τα ρήματα και με κόκκινο τα χρονικά επιρρήματα και τις χρονικές φράσεις.  

2. Υπογράμμισε με γαλάζιο τις σύνθετες λέξεις βιότοπος και λαθροθηρία. Γράψε τες στο τετράδιό 

σου και προσπάθησε να βρεις κι άλλες σύνθετες λέξεις που έχουν πρώτο ή δεύτερο συνθετικό το  

βίος (= ζωή) και λάθρα (= κρυφά).  

3. Γράψε στο τετράδιό σου (Γραπτός λόγος) ένα άρθρο για να πείσεις τους λαθροθήρες  να 

σταματήσουν το κυνήγι αγρινού. Βάλε ένα δικό σου τίτλο.  

4. Γράψε λίγα λόγια για ένα άλλο ενδημικό ζώο της Κύπρου.  


